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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 7 FEBRUARI 1995 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
1 
Herijking uitvoering Wet 
Hygiëne en Veiligheid Zwe-
mgelegenheden (WHVZ) 
 

 
Het college besluit in meerderheid: 
1.kennis te nemen van de notitie "toekomst Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid 

Zwemgelegenheden"; 
2.in beginsel te besluiten de WHVZ-taken niet af te stoten naar lokaal of verlengd lokaal nivleau; 
3.in beginsel nader te laten uitwerken of verzelfstandiging in groter verband (randstad) een meer 

doelmatig en doeltreffend alternatief is; 
4.de notitie om advies voor te leggen aan de Provinciale Raad Milieu en Water; 
5.de notitie vervolgens voor te leggen aan de statencommissie Water met het verzoek om 

positief te adviseren ten aanzien van de door GS genomen beginselbesluiten; 
 

2 
Principe-standpunt inzake 
functieverandering/herin-
richting voormalige kwekerij 
Mauritz en bedrijfsterrein 
Wilmerink en Muller, ge-
meente Naarden. 
 
 
 

 
Het college besluit een positief principe-besluit te nemen op het verzoek van de gemeente 
Naarden inzake bouwplannen ter plaatse van de Mauritzgronden en het terrein Wilmerink en 
Muller, onder voorwaarde dat de noodzakelijke maatregelen worden getroffen ter reduktie van de 
geuremissie, die aanwezig is vanwege de naast de geplande bebouwing gelegen varkensslachterij. 
 

3 
Vergadering IPO-advies-
commissie Zorg en Cultuur 
op 9 februari 1995. 

 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met de conclusies van de IPO-delegatie onderwijs t.b.v. het overleg met de 

staatssecretaris van onderwijs (o.a. onderschrijving uitgangspunt provinciale betrokkenheid 
bij onderwijsveld vanuit provinciale zorg voor spreiding, toegankelijkheid en 
bereikbaarheid educatieve voorzieningen en verantwoordelijkheid voor taken die vragen om 
bovenlokale afstemming); 

2.in te stemmen met vaststelling van de notitie Normharmonisatie jeugdhulpverlening 
(richtprijzen en bodemprijzen voor respectievelijk de residentiële jeugdhulpverlening en de 
semi-residentiële jeugdhulpverlening; en een streefprijs voor de pleegzorg); 

3.in te stemmen met de concept-onderzoeksopdracht van het Ministerie van VWS aan het 
instituut onderzoek van overheidsuitgaven, t.b.v. het hoofdonderzoek naar de gewenste 
verdeelsleutel voor verdeling van middelen voor regionale voorzieningen voor jeugd-
hulpverlening/jeugdzorg; 

4.in te stemmen met de aanbevelingen uit de eindrapportage van de stuurgroep decentralisatie 
bovenlokale steunfunctie minderheden (o.a. de landelijke steunfunctie organisatie neemt het 
initiatief tot het instellen van een overleg met de provinciale steunfuncties voor 
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minderheden t.b.v. ontwikkeling en registratie kerngegevens); 
 
4 
Vergadering IPO-advies-
commissie Milieu & Water-
staat op 9 februari 1995. 

 
 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met een draaiboek voor de interprovinciale activiteiten in het kader van de 

afspraken over de organisatie van het verkeers- en vervoerbeleid en de implementatie 
daarvan in de provincie en het algemeen bestuur van het IPO een positief advies te geven 
om op de IPO-betalingsfunctie hiervoor in 1995 een bedrag van � 125.000,-- te reserveren; 

2.in te stemmen met de opvatting van de Unie van Waterschappen, dat het "bedrijfsgebouwd" 
niet dient te worden aangemerkt als een categorie die afzonderlijk belang heeft bij het 
waterkwantiteitsbeheer en de waterkeringszorg; 

3.in te stemmen met het verzoek van de Unie van Waterschappen voor de baggerspeciestortingen 
een objectgebonden heffing in te stellen waaruit de nazorg voor de betrokken lokatie wordt 
bekostigd; 

4.in te stemmen met het verdelingsvoorstel van het resterend bedrag achterstallige betalingen ad 
� 1.000.000,= over de rivierdijkversterkende provincies; 

5.het Algemeen Bestuur van het IPO te adviseren in te stemmen met het Meerjarenprogramma 
1995-1998 Uitvoering Nationaal Milieubeleidsplan en de daarin gestelde prioriteiten voor 
1995, alsmede met de voorgestelde financiering van de gezamenlijke uitvoering van het 
milieubeleid; 

6.-accoord te gaan met de wijzigingen van het voorlopig vastgestelde IPO-model "Provinciale 
Milieuverordening, hoofdstuk Afvalstoffen" met dien verstande dat de "leerperiode" 
voor inzamelaars wordt beperkt tot maximaal 3 jaar en opgenomen wordt dat het 
exportverbod niet geldt indien een ontheffing is verleend; 

 -dit model te gebruiken bij de voorbereiding van de provinciale regelgeving en deze zo 
mogelijk per 1 januari 1996 in werking te laten treden; 

7.in te stemmen met het procedurevoorstel inzake de uitvoering van de MER-plicht integrale 
herziening Meerjarenplanning Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen (MJP-GA), met dien 
verstande dat de formele vaststelling van de richtlijnen en de beoordeling van de 
aanvaardbaarheid van de MER door GS geschiedt overeenkomstig het advies van de 
statencommissie Milieu; 

8.het beleid in de op 22 december 1994 vastgestelde nota 'Werken met secundaire grondstoffen' 
zo snel mogelijk te implementeren in het provinciale milieubeleidsplan; 

9.in te stemmen met de IPO-notitie over de samenvatting ontwerp tienjarenprogramma Afval 
Overleg Orgaan (TJP AOO), hetgeen o.a. inhoudt: 

-instemming met de hoofdlijn van het concept-ontwerp TJP-A; 
-als bestuurlijk uitgangspunt te hanteren landelijke verevening van de tarieven voor de verwer-

king van verbrandbaar afval; 
-voor de organisatie van de sturing aan het AOO voor 1 januari 1997 te komen tot het aanwijzen 

van een sturingspunt, dat naast binnenprovinciale taken tot taak heeft het ontwikkelen en 
beheren van een koppelnetstructuur voor brandbare afvalstromen tussen regio's ten behoeve 
van vollast AVI's en het regelen van de overflow van brandbare afvalstromen, die in de 
eigen provincie/regio nog gestort moeten worden; 

 -voor de tussenperiode uitgaan van handhaving van het expliciet in het PMP vastgelegde 
beginsel van verbranden (en storten) van afvalstoffen in de provincie van herkomst met als 
voorziene mogelijkheid van samenwerking en sturing in Randstadverband bij onder-
/overcapaciteit dan wel calamiteit; 

-dat de provincie met voortvarendheid de voorbereiding van een provinciaal stortplan ter hand 
neemt; 

10.niet in te stemmen met de IPO-notitie Sanering verspreide afvalwaterlozingen, welke een 
gemeenschappelijk beleidskader biedt voor gemeenten, waterschappen en provincies over de 



 3 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van  7 FEBRUARI 1995  
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

doelmatigheid van investeringen in de aanleg van gemeentelijke rioleringen ter opheffing 
van bestaande, verspreide afvalwaterlozingen; 

11.in te stemmen met de concept-IPO-reactie op de discussienotitie over de uitvoering van het 
milieubeleid van de Stichting Natuur en Milieu; 

12.het algemeen bestuur te adviseren dat het IPO de meerjarenafspraken energiebesparing mede 
dient te ondertekenen; 

13.in te stemmen met het voorstel inzake de bebording in milieubeschermingsgebieden; 
14.de DUIV-delegatie te mandateren om 
-in te stemmen met het Bedrijfsplan Steunpunt Informatie Milieu-Technologie onder de 

voorwaarde dat het definitieve IPO-standpunt t.z.t. wordt bepaald aan de hand van een 
offerte; 

-in te stemmen met de Kaderregeling Stimulering Uitvoering Gebiedsgericht Milieubeleid indien 
door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 
wordt tegemoetgekomen aan de kanttekeningen van het IPO; 

15.in te stemmen met het starten van een overleg tussen de DUIV-partners over de afstemming 
van het gedoogbeleid inzake milieu-overtredingen. 

 
  
 
5 
Vergadering IPO-advies-
commissie Ruimte & Groen 
op 9 februari 1995. 

 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met de uitgangspunten in de IPO-notitie over de herziening van de PKB Vinex, 

als inzet voor het overleg van het IPO met de Minister van VROM (o.a. geen integrale 
herziening nationaal beleid via nieuwe Nota maar aansluiten bij lopende ontwikkeling, 
gesloten convenanten en akkoorden staan in principe niet meer ter discussie, wel zo nodig 
aanvullende afspraken, Rijk dient de beleidsaannames in prognoses voor de herziening van 
de PKB uiteen te zetten, keuze voor landsdelige aanpak en centrale rol voor de provincies). 

2.in te stemmen met de door het IPO voorgestelde voorzitter van de stuurgroep bijdrageregeling 
pleziervaart (K.S.Heldoorn, lid GS-Friesland). 

6 
Notitie Fietsbeleid provincie 
Noord-Holland en Deelver-
ordening utilitaire fietspaden 
Noord-Holland. 
 

 
Het college besluit in meerderheid: 
-het onderscheid tussen utilitaire en recreatieve fietspaden (en de daarmee verbonden 

consequenties voor het utilitaire fietspadenfonds en het fonds openluchtrecreatie) te handhaven  
-de GS-commissie Verkeer en Vervoer te machtigen tot verdere afdoening van de stukken, zoals 

die voorlopig zijn vastgesteld in de vergadering van GS van 20 december 1994, punt 14.1 
t/m 4, ter voorbereiding van de behandeling in provinciale staten op 13 maart 1995. 

 
7 
Communicatievoorbeeld-
projecten 1995. 
 

 
Het college besluit: 
-zes projecten aan te wijzen als communicatievoorbeeldprojecten 1995; 
-de statencommissie Openbaar Bestuur hierover te informeren. 

  
8 
Opheffing gemeenschappelijke 
regeling inzake accoun-
tantscontrole 

 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling inzake accoun-

tantscontrole; 
2.de statenvoordracht met ontwerp-besluit over genoemde opheffing vast te stellen ter 

behandeling in de PS-vergadering van 13 maart 1995. 
 
9  
Concept-statenvoordracht 

 
Het college besluit: 



 4 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van  7 FEBRUARI 1995  
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

inzake bezwaarschriften AWB 
Oostzaan en Edam-Volendam 
tegen Wgr-gebiedsindeling. 

de statenvoordracht inzake de bezwaarschriften van Oostzaan en Edam-Volendam tegen de Wgr-
gebiedsindeling vast te stellen en te agenderen voor de vergadering van PS van 13 maart 1995. 

 
10 
Voordracht m.b.t. beslissing 
op bezwaar/aanpassing 
gemeenschappelijke regelin-
gen i.v.m. indeling Castri-
cum bij Noord-Kennemer-
land. 

 
Het college besluit: 
de voordracht m.b.t. de beslissing op de bezwaarschriften van het Gewest IJmond en de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest i.v.m. de aanpassing van de gemeen-
schappelijke regelingen tengevolge van de indeling van Castricum in de regio Noord-
Kennemerland vast te stellen ter behandeling in de vergadering van provinciale staten van 13 
maart 1995. 

 
11 
Herindelingsplan Noord-
Holland en Amsterdam; 
aanbiedingsbrieven.  

 
Het college besluit: 
-het herindelingsplan Noord-Holland en Amsterdam vast te stellen; 
- het herindelingsplan en de verslagen van de Arhi-overleggen toe te zenden aan de 

staatssecretaris, de raden van de Noordhollandse gemeenten en de besturen van de 
Noordhollandse waterschappen; 

-het herindelingsplan toe te zenden aan de colleges van B&W van de Noordhollandse gemeenten 
en openbare bibliotheken,  met het verzoek het plan ter inzage te leggen; 

-het herindelingsplan ter kennisneming toe te zenden aan de leden van provinciale staten, de 
besturen van de Amsterdamse stadsdelen, de besturen van de gewesten en de leden van de 
externe stuurgroep SPA; 

-de GS-commissie voor Bestuurlijke Organisatie te machtigen gericht maatschappelijke 
organisaties uit te nodigen voor de te organiseren hoorzittingen. 

-M.b.t. de Houtrakpolder besluit het college, gelet op het verzoek van de gemeente Amsterdam, 
in overweging te nemen voor dit gebied een afzonderlijke procedure in gevolge de Wet Arhi te 
beginnen. Hiertoe wordt besloten aan het eind van de inspraakperiode. 

De heer De Zeeuw blijft bij zijn eerder ingenomen afwijkende standpunt ; hij kan alleen  
instemmen met het buiten de stadsprovincie laten van Beemster, Zeevang en Edam-Volendam 
indien Beemster en Zeevang alsnog besluiten niet aan de stadsprovincie te willen deelnemen. 

   
 

12 
Verdieping kernthema sociaal 
culturele leefomgeving 
(KSCL); uitvoering gelijkna-
mige bestuursopdracht 

 
Het college besluit in principe: 
1.in te stemmen met de in de concept-nota Verdieping kernthema KSCL (verder te noemen de 

nota) voorgestelde beleidsvernieuwende projecten en activiteiten zoals samengebracht en 
globaal verwoord in paragraaf O van de nota; 

2.de nota om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Culturele Zaken ca. in haar 
vergadering van 23 februari 1995; 

 
 
13 
Beleidsprogramma Monu-
mentenzorg en Archeologie 
1995/1996. 

 
Het college besluit in principe: 
1.in te stemmen met de in het concept-beleidsprogramma geformuleerde concrete 

beleidsvoornemens en activiteiten voor 1995 en 1996 onder het voorbehoud dat een 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen bestaand budget en claims op eventuele 
aanvullende financieringsmiddelen; 

2.het concept-beleidsprogramma om advies voor te leggen aan de Statencommissie voor 
Culturele Zaken c.a. in haar vergadering van 23 februari 1995; 

14  
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Hoofdlijnennotitie voor een 
in 1996 uit te brengen Cul-
tuurnota van de provincie 
Noord-Holland. 

Het college besluit: 
a.in te stemmen met een eerste discussie in de statencommissie over de "Hoofdlijnennotitie" 

waarin wordt voorgesteld: 
-in 1996 een provinciale Cultuurnota m.b.t. de periode 1997-2000  uit te brengen, in het kader 

van de uitwerking van de Strategienota en in het kader van de aansluiting op de landelijke 
ontwikkeling van een 4-jarige beleidscyclus; 

-de instrumentenkeuze t.z.t. in de Cultuurnota te toetsen aan de strategische criteria van 
explicitering complementair bestuur, profilering provinciaal cultuurbeleid, substantiële 
provinciale bijdrage c.q. aantoonbare meerwaarde en verhoging integraliteit van bestuur; 

-voorlopige bestuurlijke uitgangspunten voor een integrale afweging in de Cultuurnota te 
formuleren; 

b. De notitie op 23 februari 1995 voor een eerste bespreking voor te leggen aan de 
statencommissie voor Culturele Zaken c.a. 

c. ambtelijk een aangepast stuk te laten voorbereiden, bestemd voor de inspraak, en tevens het 
communicatieplan te laten uitwerken 

d.alvorens naar buiten te treden, de stukken na de collegewisseling in april/mei opnieuw aan het 
college voor te leggen, mede ter afstemming van deze voornemens met het dan vastgestelde 
nieuwe collegeprogramma. 

15 
Mobiliteitsplan. 

 
Het college besluit in te stemmen met het opzetten van een provinciaal mobiliteitsbureau. 

 
16 
Modellenstudie HES-gebied. 

 
Het college besluit: 
1.de Modellenstudie voor het HES-gebied (Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec), te accepteren als 

basismateriaal voor de uitwerking van het streekplan Noord-Holland Noord; 
2.de Modellenstudie vrij te geven voor informatiebijeenkomsten in de regio. 

 
17 
Vinex-Uitvoerings- en deel-
convenant stadsgewest Am-
sterdam. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met het concept-Vinex-uitvoeringsconvenant en het concept-deelconvenant 

stadsgewest Amsterdam; 
2.Beide concept-convenanten voor advies in te brengen in de commissie RO; 
3.GS-cie RO te mandateren, indien de cie RO instemt en met inachtneming van de door de cie 

gemaakte opmerkingen, de behandeling van de convenanten in Provinciale Staten voor te 
bereiden. 

4.De partiele streekplanherziening voor Purmerend-West te gaan voorbereiden. 
5.Een gebiedsperspectief voor de Strategische Groenprojecten Randstadgroenstructuur op te 

stellen. 
6.in beginsel een bijdrage te leveren aan een aantal fietsvoorzieningen die opgenomen zullen 

worden in het gebiedsperspectief voor de Strategische Groenprojecten Randstad-
groenstructuur . Voor de toekenning van de bijdragen van deze fietsvoorzieningen zxal 
worden aangesloten bij het systeem van prioriteitstelling zoals dit thans bij de dienst WVV 
wordt voorbereid. 

 
 
18 
Subsidieverstrekking aan 
Gemeente Castricum voor 
project Hendriksveld. 

 
 
 
Het college besluit: 
-in principe een subsidie toe te kennen van 15% van de totale werkelijke kosten van het project 

Hendriksveld (met een maximum van � 555.871); 
-dit principe-besluit voor advies voor te leggen aan de PS-commissie RO (voor strategieproject 
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Binnenduinrand) en de PS-commissie NLO (voor het Fonds Ontwikkeling  
Openluchtrecreatie en het Recreatief Fietspadenfonds); 

-dit principe-besluit ter kennisname te zenden aan de PS-commissies Milieu en Water en Land- 
en Tuinbouw. 

19 
Ontwerp GS-notitie "Huis-
vesting statushouders in 
Noord-Holland". 
 

 
Het college besluit: 
a.in te stemmen met de volgende beleidsuitgangspunten in de nota: 
-GS gaan er voorshands vanuit dat realisatie van de gemeentelijke taakstellingen binnen de 

bestaande huurvoorraad en de bestaande ruimtelijke capaciteit zal kunnen worden 
opgevangen; 

-GS maken slechts gebruik van hun bevoegdheid uit de Huisvestingsweg om de gemeentelijke 
taakstellingen voor de statushouders te wijzigen (herverdelingsbesluit), nadat daartoe vanuit 
de regionale volkshuisvestingscommissie het initiatief is genomen (hfdst.4); 

-Gs zullen zich bij het toezicht op de naleving van de gemeentelijke taakstellingen terughoudend 
opstellen. Zij zien in de wettelijke taak om in de plaats te treden van nalatige gemeenten 
een uiterste middel; 

b. voor het overige de ontwerp-notitie "huisvesting statushouders in Noord-Holland" voor 
kennisgeving aan te nemen; 
c.dit ontwerp-besluit ter advisering voor te leggen aan de Provinciale Volkshuisvestings-

commissie en de statencommissie voor Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; 
20 
Cliëntgebonden budget. 

 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van het NRVW-advies over cliëntgebonden budget; 
2.zich in beginsel uit te spreken vóór een beleid voor invoering van het cliëntgebonden budget 

als een keuzemogelijkheid naast een verstrekking "in natura", zodra voor daaraan klevende 
problemen een oplossing is gevonden; 

3.zich nog niet uit te spreken over het bij wijze van experiment invoeren van het cliëntgebonden 
budget op het terrein van verzorgingstehuiszorg buiten de muren, in afwachting van een 
overleg met de Noordhollandse Vereniging voor Ouderenzorg en met de organisatie van 
gebruikers, waarin hun opvattingen over het cliëntgebonden budget wordt gepeild; 

4.het NRVW-advies en de notitie voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor 
Welzijnszorg en Emancipatie. 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
   over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 7, 8, 9, 10, 11 
M. Hoensontel. 023 -144118  3, 12, 13, 14, 20 
H. Jansentel. 023 -144257  15 
B. Kessenstel. 023 -144022  1, 2, 5, 16, 17, 18, 19 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  4, 6 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas 
worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. 
Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.  
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